
PROPOSTA D’ACORD RELATIVA AL TRACTAT SOBRE LA CARTA DE L’ENERGIA

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els articles 91.4
i 97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta al
proper ple la següent proposta d'acord

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Acord de París de 2015 estableix, en paraules de la Comissió Europea, “un marc global
per a evitar un canvi climàtic perillós mantenint l'escalfament global molt per sota dels 2
°C i prosseguint els esforços per a limitar-lo a 1,5 °C. També aspira a reforçar la capacitat
dels països per a fer front a l'efecte del canvi climàtic i a secundar-los en els seus
esforços”.

Aquest acord va suposar, segons opinió comunament compartida, una fita en la lluita
contra el canvi climàtic, sobretot pel consens aconseguit per primera vegada entre la
majoria dels països de l'ONU, inclosos els grans contaminants com els Estats Units
d'Amèrica, la Xina i la UE. No obstant això, va haver-hi també veus discordants, sobretot
en alguns grups ecologistes que van qüestionar el fet que gran part dels acords manquen
d'eines de control i verificació i a més estableixen mecanismes de mercat per a
intercanviar emissions de carboni entre països en comptes de plantejar reduccions
dràstiques d'emissions i aposta decidida per les renovables. També recorden que, si bé
l'Acord de París és legalment vinculant, a l'ésser un tractat basat en lleis internacionals,
no ho són en canvi els objectius nacionals (els anomenats INDC) ni els compromisos de
finançament.

Han passat cinc anys de l'aprovació d'aquest acord i, durant aquest temps, dels cent
noranta països signants l'han ratificat la majoria amb la notable absència dels EUA, el
principal contaminant del món. Dels cent vuitanta-quatre països que han presentat plans
de reducció d'emissions, el resultat és que menys del 20% dels mateixos es consideren
suficients per a complir amb París. Una situació realment preocupant en un context en el
qual els científics indiquen que el temps s'esgota i que cada vegada és menys probable
que els objectius de París es compleixin i que en canvi les probabilitats que les emissions
sobrepassin el 3% són cada vegada majors amb les catastròfiques conseqüències per a
la mateixa espècie humana que es veurà amenaçada inexorablement amb sequeres,
inundacions, grans incendis, increment del nivell de la mar, pèrdues de collites,
desplaçament de poblacions, fams i altres calamitats.
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La situació no és per descomptat falaguera, però es pot veure encara més agreujada amb
els moviments especulatius protagonitzats pels grans conglomerats financers en l'àmbit
global. Des de fa ja diverses dècades el sistema polític mundial afavoreix la concentració
de poder en determinades elits econòmiques que decideixen les regles del funcionament
d'una economia basada en el creixement continu i en els últims temps en la
financerització del mercat amb desastrosos resultats en els àmbits social i ambiental.
Aquesta necessitat de créixer contínuament i els vaivens especulatius provocats pels
interessos espuris d'inversors sense escrúpols estan en la base de la deterioració
ambiental que sofrim sota la forma de l'escalfament global i de la contínua pèrdua de
biodiversitat. Si va costar tant arribar a un acord com el de París, que ni tan sols pot
assegurar la reducció d'emissions de carboni, no és per un problema tècnic, és
simplement perquè els grans grups energètics del món (i no sols ells, recordem que en
l'acord no van entrar ni la navegació aèria ni la marítima, responsables en una part
important de l'escalfament global) no estan per la labor.

En aquest context de no facilitar les coses per a reduir les causes que provoquen el canvi
climàtic, pel fet que els seus negocis són bàsicament contaminants o biocides, es troben
diferents estratègies utilitzades per aquestes grans corporacions transnacionals que no
volen veure perillar les seves inversions, encara que sigui a costa de condemnar a la
població mundial a un futur poc esperançador, replet de dubtes i amenaces. Entre
aquestes estratègies es compten els anomenats Tractats de Comerç i Inversió, entre els
quals destaca el Tractat sobre la Carta de l'Energia, signat a Lisboa el 17 de desembre de
1994.

El Tractat neix de la Carta Europea de l'Energia, aprovada en la Conferència de la Haia el
17 de desembre de 1991. És un tractat multilateral d'inversions en el sector energètic
ratificat per cinquanta-tres països d'Europa, Àsia Central, Austràlia i el Japó. Actualment
es busca la incorporació de països d'Àfrica, Àsia i Llatinoamèrica.

Aquest tractat, com la resta dels concernents amb els de Comerç i Inversió, té per
objecte principal blindar les inversions, en aquest cas, dels grans grups energètics i
financers globals, encara que també tracta d'assegurar que Europa Occidental tingui
accés permanent a combustibles fòssils, així com de crear un mercat europeu d'energia.
Però no hem d'oblidar que aquest tractat procedeix d'un context i un plantejament
energètic de fa tres dècades i és totalment aliè al context actual de lluita contra el canvi
climàtic. Protegeix inversions en energies fòssils incompatibles amb els compromisos
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adquirits amb la signatura de l'Acord de París per part d'Espanya i la UE que implica
limitar l'augment de temperatura en 1,5 °C a la fi de segle. Aquest tractat requereix
qüestionar i revertir mesures imprescindibles per a la transició energètica: abandó de
fonts fòssils, impuls de renovables i eficiència energètica, mesures dirigides a acabar
amb la pobresa energètica o control públic de la producció energètica, entre altres.
Tampoc hem d'oblidar que aquest tractat, com a gran part d'altres TCI, conté clàusules
ISDS, un mecanisme de solució de diferències entre inversors i Estats, la qual cosa
significa que les demandes dels inversors davant el que puguin considerar lesiu per als
seus interessos s'efectuen davant tribunals d'arbitratge internacionals privats, sent les
seves fallades inapel·lables. Els estats, en canvi, no poden denunciar a les multinacionals
sota aquest tractat. És a dir que el que ocorre és un cas flagrant de pèrdua de sobirania i
submissió dels interessos públics de la ciutadania als interessos d'inversors privats.

Des del mes de juliol s'ha iniciat un procés de modernització del tractat. No obstant això,
aquest intent de donar una imatge més amable no és més una rentada de cara ja que no
existeixen canvis significatius al no tocar-se els articles més rellevants, com la protecció a
les inversions en combustibles fòssils, el manteniment dels tribunals d'arbitratge i la
clàusula zombi, que assegura que, encara que un país abandoni el tractat, els inversors
puguin continuar demandant-lo fins a vint anys després.

La modernització en realitat del que tracta és de l'expansió del Tractat de la Carta de
l'Energia ja que és clau per a la seva supervivència. Es necessiten més països productors
que s'adhereixin. En el seu full de ruta figuren els països africans rics en hidrocarburs, la
incorporació dels quals és imprescindible per al compliment dels objectius enunciats,
encara que fins avui cap hagi ratificat el TCE.

A Espanya el Tractat es va publicar per a la seva aplicació provisional en el BOE de 17 de
maig de 1995, sense que es produís cap debat sobre aquest tema, i es va ratificar
mitjançant Instrument d'11 de desembre 1997. No ha tingut gran transcendència fins a la
dècada passada, concretament a partir de les retallades de les primes de les renovables
que ha ocasionat innombrables denúncies contra Espanya per part dels inversors
energètics que de moment ha suposat la pèrdua de 1046 milions d'euros de les arques
públiques, estant per resoldre's més de vint denúncies que, en cas de perdre's, podria
augmentar aquesta pèrdua fins als vuit mil milions i pot ser que fins als deu mil milions,
segons compte la mateixa ministra de transició ecològica i repte demogràfic. Aquesta
xifra equival a gairebé set vegades el pressupost compromès per Espanya per a
contribuir al Fons Verd de l'ONU per a donar suport a les accions contra el canvi climàtic.
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Entre les principals denúncies exercides contra Espanya i perdudes en els laudes
internacionals figuren inversors de multinacionals tant estrangeres com espanyoles amb
filials a l'estranger, com el cas feridor d'Abengoa, que demana subvencions i al temps
denuncia a l'estat mitjançant empresa filial radicada a Luxemburg.

La protecció d'inversions en combustibles fòssils està augmentant enormement el cost
de la transició energètica per als qui contribueixen i, per tant, soscavant directament
l'objectiu de neutralitat climàtica d'Europa definit en el European Green Deal (l'Acord Verd
Europeu), llançat per la presidenta de la Comissió de la UE, Ursula von der Leyen.

Continuar apostant per la crema de combustibles fòssils ens porta al desastre com a
societat i com a espècie. Per això europarlamentaris europeus, des de liberals fins a
l'esquerra unitària, passant per verds i socialistes, han demanat a la Comissió ambició
per a revocar o reformar un acord com aquest tan lesiu per a la majoria de la població
que impedeix regular mesures més favorables a favor seu i menys per a les
multinacionals.

Finalment, i en aquest mateix sentit de protegir la salut de les persones, és de ressenyar
la recent exigència de la directora del departament de Salut Pública i Medi Ambient de
l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'espanyola María Neira, que es deixi de
subvencionar als combustibles fòssils perquè, en paraules textuals, “ens estan matant”.

És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu debat i, si
escau, adopció de la següent

PROPOSTA D'ACORD

1.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu insta el Govern d'Espanya a denunciar davant
la Comissió Europea i el Consell d'Europa la indefensió dels Estats davant les
controvèrsies plantejades pels inversors a l'empara del Tractat sobre la Carta d'Energia, ja
que aquest acord pot posar en perill el nostre futur climàtic i reduir, amb el pagament de
les indemnitzacions, el pressupost necessari per a afrontar les conseqüències socials
derivades de la pandèmia.

2.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu insta el Govern d'Espanya a assegurar la
supressió de les disposicions del Tractat sobre la Carta d'Energia que protegeixin les
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inversions en combustibles fòssils i que siguin retirades del Tractat. Així com el sistema
de solució de controvèrsies entre inversors i Estats, la clàusula ISDS.

Si no s'aconsegueix aquest objectiu, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu insta el
Govern d'Espanya a denunciar el TCE per tal de retirar-se'n, per tal de no veure limitada
la seva capacitat d'acció política respecti al canvi de model energètic que exigeix el canvi
climàtic i per a protegir la seva capacitat pressupostària i els interessos públics enfront
dels interessos d'inversors privats".

A Santa Eulària des Riu, 18 de gener del 2022

Signatura:

Óscar Rodríguez Aller
Portaveu del Grup Municipal Unides Podem
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